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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Di era globalisasi seperti saat sekarang ini pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan pembangunan nasional di segala sektor secara berencana, 

menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berlanjut dalam rangka pencapaian 

tujuan nasional. Keseluruhan proses pembangunan itu telah membawa Bangsa dan 

Negara Indonesia ke dalam sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik guna 

memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan 

yang sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Hasil 

pembangunan nasional itu sudah dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, sementara proses pembangunan tersebut dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional masih terus berlangsung semata-mata demi 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

 Di dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tentu memerlukan 

dana yang jumlahnya tidak sedikit unuk pembiayaan di berbagai sektor. Oleh 

karena itu, agar proses pe mbangunan itu dapat terus berjalan dengan lancar 

menuju pada pencapaian tujuan, maka segala potensi yang ada sebagai sumber 

penerimaan negara harus dioptimalkan agar negara dapat memperoleh pendapatan 

yang sebesar -besarnya sesuai dangan kaidah yang berlaku di Indonesia. 

 Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dalam 



 

  

negeri12. Dan salah satu sumber dana yang dapat menghasilkan pendapatan yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun dan dapat menutupi sebagian besar kebutuhan 

pembangunan adalah dari sektor pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-

undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelengarakan pemerintahan.13 

 Seiring dengan perkembangan dunia yang berubah demikian cepatnya, 

persaingan antar bangsa yang makin ketat, serta substansi permasalahan yang 

sangat luas dan kompleks, pembangunan hubungan luar negeri yang menuntut 

keterlibatan banyak lembaga dan sumber daya manusia yang benar-benar 

berkualitas perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Hal terpenting 

bagi Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah penghormatan 

terhadap asas kedaulatan dan kesejahteraan kedudukan antar bangsa di dunia. 14 

 Hubungan ekonomi internsional, sebagai bagian dari perkembangan 

hubungan luar negeri Indonesia, perkembangannya semakin meningkat dan 

meluas dengan lebih majunya teknologi transportasi dan komunikasi. Kegiatan 

perhubungan antar negara dalam dua dasawarsa terakhir ini begitu cepetnya, 

sehingga hampir tidak mungkin lagi bagi suatu negara untuk mengisolasi dirinya 

dari pergaulan internasional kedaan perekonomian antar negara sudah sedemikian 

berkaitan sehingga dapat dikatakan sudah menjadi suatu keadaan yang bersifat 

mendunia. 
                                                 
12 Waluyo dan Wirawan B.Ilyas,,2000, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat,hal. 2 
13 Santoso Brotodiharjo,Ilmu Hukum Pajak,Jakarta-Bandung,PT.ERESCO, 1991: 2 
14 GBHN, 1993, BP-7 Pusat, Jakarta:531 



 

  

 Globalisasi ekonomi, sebagai hasil dari pembangunan hubungan luar 

negeri, seolah-olah telah menghilangkan batas-batas yang ada di antara negara 

(borderless) agar kegiatan ekonomi mempunyai ruang gerak yang lebih luas, 

efisiensi yang lebih tinggi, dan akan menjanjikan kemakmuran yang lebih baik 

dan merata serta melahirkan berbagai bentuk dan praktek perdagangan 

internasional. Sebagai contoh, belum lama ini beberapa negara di eropa telah 

menyetujui penggunaan mata uang tunggal Eropa sebagai alat pembayaran yang 

sah di negara -negara tersebut. 

 Kegiatan ekonomi internasional, dalam hubungannya dengan lalu lintas 

barang maupun orang menimbulkan adanya kegiatan impor dan ekspor yang 

dilakukan oloeh pelaku-pelaku ekonomi internasional. Kegiatan ini menuntut 

adanya pengaturan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga -lembaga 

dan aparatur negara yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang 

disebabkan karena mulai hilangnya batas-batas antar negara. 

 Dalam hubungan antar negara,aparatur negara di indonesia yang memiliki 

peranan yang sangat penting adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai 

unsur pelaksana teknis tugas pokok dan fungsi dari Departemen Keuangan di 

bidang kepabeanan dan cukai 15. Karena dari direktorat inilah penerimaan negara 

dari sektor pajak khususnya terhadap bea masuk dapat diperoleh secara maksimal 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. 

 Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi pun dapat dilihat dengan 

menggunakan indikator penerimaan bea masuk yang berkenaan dengan kegiatan 

                                                 
15 Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, pabean , imigrasi, dan  kara 
ntina,jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama  1997:5 



 

  

impor suatu negara. Hal ini karena impor yang dilakukan oleh suatu negara dapat 

berpengaruh kepada kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan dan 

dengan sendirinya dapat memengaruhi kesejahteraan rakyatnya. 

 Bea masuk sebagai salah satu bentuk pungutan tidak hanya semata-mata 

bertujuan untuk memberikan pemasukan yang sebesar-besarnya kepada kas 

negara, tetapi juga ber fungsi untuk melindungi hasil produksi dalam negeri agar 

keadaan perekonomian dapat tetap berada dalam kondisi yang stabil. Dalam 

kaitanya dengan bea masuk ini, dikenal adanya dua macam tarif yaitu Tarif fiskal 

dan Tarif proteksi. Tarif Fiskal berfungsi me masukkan sebanyak mungkin 

pemasukan ke kas negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan 

Tarif proteksi berfungsi untuk melindungi barang-barang hasil produksi dalam 

negeri, guna meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. 

 Dengan demikian dapat kita lihat bahwa pungutan bea masuk dalam 

kegiatan kepabeanan memiliki andil yang cukup besar di dalam proses 

pembangunan nasional untuk mencapai Tujuan Nasional. Sehingga kesiapan dari 

pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat 

diperlukan terutama dalam hal pengadaan peraturan-peraturan kepabeanan yang 

terus dirubah dan disesuaikan dengan perubahan zaman agar dapat mengantisipasi 

perkembangan kegiatan impor yang semakin pesat. 

 Pelaksanaan kegiatan impor di suatu negara harus berpedoman pada 

undang-undang yang diadakan untuk itu. Jika tidak, maka akan menimbulkan 

kerugian yang cukup besar bagi negara dan dapat mempengaruhi kelancaran 

proses pembangunan yang sedang dilaksanakan, serta yang tidak kalah pentingnya 



 

  

akan mempersulit Bangsa Indonesia untuk dapat mensejajarkan dirinya dengan 

bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Di Indonesia, pengaturan mengenai 

kepabeanan khususnya tentang bea masuk diatur dalam Undang-Undang No.10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006. 

 Salah satu bentuk kegiatan kepabeanan yang berkaitan dengan kegiatan 

impor adalah pelaksanaan pengeluaran barang impor. Pelaksanaannya dilakukan 

oleh pejabat Bea dan Cukai yang telah ditunjuk dalam jabatan tertentu 

berdasarkan undang-undang. 

 Pengeluaran barang impor dari wilayah pabean tidak hanya memiliki satu 

tujuan tergantung dari wilayah pabean tidak hanya memiliki satu tujuan 

tergantung dari kepentingan importir barang itu sendiri. Barang-barang tersebut 

ada yang untuk dipakai, diimpor sementara, diekspor kembali, dan peruntukan 

lainnya seperti yang ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan.Sehingga 

prosedur yang berlaku pada setiap barang impor itu berbeda-beda. 

 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis memandang 

perlu untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana pengeluaran barang 

impor oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengambil judul: TANGGUNG  

JAWAB KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM 

PENGAWASAN BARANG IMPOR. ( BERDASARKAN UU NO:10 TAHUN 

1995 DAN UU NO 17 2006 ). 

 



 

  

B. Perumusan masalah  

 Perumusan masalah merupakan suatu bagian yang sangat pentingdalam 

suatu penelitian hukum, karena dengan adanya perumasan masalah akan 

mempermudah peneliti di dalam melakukan poembahasan, memperjalas sasaran 

yang hendak dicapai serta mempermudah pencapaian sasaran yang diharapkan. 

 Suatu perumusan masalah hendaknya bersifat sederhana namun cukup 

jelas, nantinya akan didapat suatu kesimpulan hasil penelitian yang baik serta 

tepat sasaran. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu:     

1. Bagaimana prosedur pengawasan barang import oleh pejabat bea dan cukai di 

kantor pelayanan bea dan cukai bekasi? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasan barang import 

dikantor pelayanan bea dan cukai bekasi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Didalam suatu penelitian pasti terdapat sasaran atau tujuan yang dapat 

dicapai dengan melakukan penelitian itu sendiri, karena tujuan merupakan suatu 

target untuk mencapai hasil tertentu. Tujuan itu dapat berupa pemecahan 

permasalahan maupun untuk kebutuhan perseorangan. Berdasarkan hal tersebut 

diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui prosedur pengawasan barang impor di kantor pelayanan 

Bea dan Cukai Bekasi. 



 

  

b.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam 

pengawasan barang impor di kantor pelayanan Bea dan Cukai Bekasi.  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang 

hukum pajak khususnya mengenai tentang barang impor. 

b.  Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan peneliti dalam 

mengungkapkan suatu keadaan melalui suatu kegiatan yang obyektif, 

sistimatis, dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berfikir 

peneliti. 

c. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan 

penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

D. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya hukum pajak mengenai 

pengawasan barang impor oleh Pejaba t Bea dan Cukai Bekasi. 

b.  Memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab 

pejabat bea dan cukai dalam pengawasan barang impor di Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi. 



 

  

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

tambahan pengetahuan baik bagi penulis sendiri ataupun para pembaca 

mengenai barang impor oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Bekasi. 

b.  Untuk membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dan 

kenyataan dalam praktek.  

 

E. Metode  penelitian 

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu/beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya 16. Selanjutnya 

dapat pula dapat dikemukakan pengertian penelitian yang dikemukakan oleh 

soetrisno hadi: 

 Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan   

menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan 

dengan menggunakan metode tertentu17. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
16 Dimyati, Khudzaifah,2004, Teorisasi Hukum:Studi tentang Pengembangan Pemikiran Hukum di 
Indonesia, 1945 -1990, Surakarta Muhammadiyah University Press 
17 Soetrisno Hadi, 1989,Metedologi Riset I, Yogyakarta, Yayasan Penerbit:3 



 

  

1. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya suatu penelitian hukum menurut metode pendekatannya 

dapat dibagi menjadi 2(dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris. Kemudian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka 

penelitian hukum yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum empiris atau 

penelitian lapangan, karena dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai 

pengeluaran barang impor sebagai wujud tugas dan wewenang yang dimiliki oleh 

pejabat bea dan cukai di kantor pelayanan bea dan cukai bekasi. 

Kemudian jika ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini merupakan 

penelitian hukum deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data satelit mungkin tentang 

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya18. 

Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

apabila data yang terkumpul hanya berwujud kata-kata dan gambar-gambar bukan 

angka 19. 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penulis 

ingin memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang bagaimanakah prosedur pengawasan barang impor oleh 

pejabat bea dan cukai di kantor pelayanan bea dan cukai bekasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menentukan 

lokasi penelitian di kantor pelayanan bea dan cukai bekasi. 

                                                 
18 Soerjono soekanto, 1984,Pengantar Penelitian Hukum,Jakart a,UI Press.Hal.10. 
19 Lexy j.moleong, 1994, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung,Remaja Rosda Karya,Hal.25  



 

  

3. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini te rutama adalah data pokok, 

yaitu data yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.Namun 

demi melengkapi dan menyempurnakan penelitian, maka diperlukan pula data 

pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data pokok .Adapun jenis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikit: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sejumlah data yang diperoleh langsung dari fakta atau 

keterangan melalui suatu penelitian di lapangan. Dengan penelitian dilapangan ini 

diharapkan akan mendapatkan hasil yang sebenarnya pada obyek yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

yaitu melalui studi kepustakaan yang berupa keterangan atau fakta dengan cara 

mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, 

laporan-laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah pimpinan, staf, dan 

karyawan kantor pelayanan bea dan cukai bekasi. 



 

  

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. 

Sumber data ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:  

1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen 

resmi, laporan-laporan, data tertulis dari kantor pelayanan bea dan cukai 

bekasi. 

2) Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah dan hasil penelitian 

sebelumnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam 

penelitian. Menurut soetrisno hadi (1986: 103). Baik buruknya research/ 

penelitian tergantung pada teknik pengumpulan datanya dan untuk memperoleh 

data yang relevan, akurat dan reliabel, pekerjaan research menggunakan teknik-

teknik, alat, serta kegiatan-kegiatan yang depenable yang dapat diandalkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat djelaskan 

sebagai berikut : 

a. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek 

penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh data yang benar-benar valid. Studi lapangan ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 



 

  

1. Interview atau Wawancara 

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, yaitu berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun 

oleh penyusun untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam pedoman waw ancara hanya 

mencantumkan pokok-pokok penting yang ingin ditanyakan, selanjutnya dalam 

proses wawancara itu sendiri dapat dilakukan bebas dalam kalimat sendiri 

sehingga informasi yang diperoleh akan dapat digali secara mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan pimpinan, staf, dan karyawan kantor pelayanan bea 

dan cukai bekasi 

2. Pengamatan / Observasi 

Adalah suatu proses untuk mengadakan penjagaan tentang perilaku 

manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan, 

kemudian deskripsi lengkap tentang kehidupan sosial. Dalam hal ini penulis 

mengadakan pengamatan secara langsung terutama yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan 

Melalui metode ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari : 

1) peraturan perundang-undangan tentang pajak, khususnya mengenai bea dan 

cukai, dan peraturan lainnya yang berhubunagn dengan penelitian ini. 

2) Buku-buku literatur 

3) Dokumen-dokumen 



 

  

4) Majalah hukum 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap dari sumber data, maka 

tahapan berikutnya yang harus dilakuan adalah tahap analisa data. Pada tahap ini 

data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan 

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

kualitaif dengan model interaktif ( interactive model of analysis ), yaitu data yang 

diperoleh akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan 

data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses 

siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan 

berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.20 

Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis dan lisan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh.21 

Ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis yaitu : 

a. Reduksi Data  

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. 

b. Sajian Data  

                                                 
20 HB. Sutopo, 1991,Pengantar Penelitian Kualitatif,Surakarta, Pusat Penelitian UNS,Hal.15 
21 Soerjono Soekamto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta,UI.Press,Hal.11 



 

  

Adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema jaringan 

kerja juga tabel. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan 

pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat, pada akhirnya penulis sampai pada penarikan 

kesimpulan. Aktifitas penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses siklus 

diantara komponen-komponen tersebut sehingga data yang didapat akan bena r-

benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk lebih 

jelasnya, maka teknik analisa data pada penelitian ini akan digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar : Model Analisa data Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Model analisis data ini merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti 

harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 

pengumpulan 

Reduksi data Penyajian data 

Penariakan kesimpulan 



 

  

selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. 

 

F.  Sistematika Skipsi 

Dalam penulisan penelitian yang berjudul : TANGGUNG JAWAB 

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN 

BARANG IMPOR ( BERDASARKAN UU NO.10 TH 1995 DAN UU NO.17 

TAHUN 2006 ) penulis akan menggunakan sistematika skripsi sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode penelitian 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan 

1. Pengertian Kepabeanan 

2. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan 

3. Wewenang Kepabeanan 

4. Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Bidang Kepabeanan 

B. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Berikat 

1.  Pengertian Kawasan Berikat 



 

  

2.  Fasilitas di Dalam Kawasan Berikat 

3.  Tata Cara Pendirian Kawasan Berikat 

4.  Kewajiban Penyelenggara dan Pengusaha di Kawasan 

Berikat 

5.  Sanksi Untuk Penyelenggara dan Pengusaha di Kawasan 

Berikat  

C. Tinjauan Tentang Pengawasan Barang Impor 

1. Pengertian Impor 

2. Pengawasan Barang Impor Dari Daerah Pabean 

3. Perbedaan Kewajiban Barang Impor Dilihat Dari 

Tujuannya  

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Bekasi 

1)  Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor pelayanan Bea dan 

Cukai Bekasi. 

2)  Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Bekasi. 

B. Pelaksanaan Pengawasan Barang Impor di Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Bekasi 

C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Pejabat Bea dan Cukai 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi Dalam Pengawasan 

Barang Impor  



 

  

BAB IV:  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 


